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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна — це країна з потужним агропро�

мисловим потенціалом та величезними перс�
пективами розвитку сільського господарства.
Вона має сприятливі грунтово�кліматичні
умови, наявність яких свідчить про мож�
ливість ефективного розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва. Аграрний сектор є
важливою стратегічною галуззю української
національної економіки, яка забезпечує про�
довольчу безпеку та продовольчу неза�
лежність нашої держави, дає значній частині

УДК 330.1

В. І. Ткачук,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО�ЕКОНОМІЧНИЙ
МЕХАНІЗМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

V. Tkachuk,
Ph.D., professor, head of the department economics of enterprise, ZhytomirNational Agroecological University, Zhytomir

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
AND ITS MODELING
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сільського населення робочі місця, формує
16—17% валового внутрішнього продукту.
Аграрний сектор забезпечує близько 60%
фонду споживання населення, займає перше
місце серед секторів економіки у товарній
структурі експорту. Україна експортує аг�
рарної продукції на суму у $16.7 млрд. По ек�
спорту кукурудзи займає трете місце в світі,
по ячменю четверте, по пшениці — шосте, по
сої — сьоме, по продукції галузі птахівницт�
ва — восьме. Але економічні можливості аг�
рарного сектора країни використовуються не
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повністю. За рахунок удосконалення органі�
заційно�економічного механізму в сіль�
ськогосподарських підприємствах є мож�
ливість значно збільшити об'єми виробницт�
ва конкурентоспроможної продукції, пол�
іпшити використання ресурсного потенціалу,
сформувати більш потужній експортний по�
тенціал аграрної продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність обраної тематики підтверд�
жує зацікавленість нею науковців різних галу�
зей економіки. Серед вітчизняних дослідників
відомими є праці Афанасьєва Н.В., Бородіної
О.М., Березівський П.С., Воронкової А.Є., Вар�
ченко О.М., Збарського В.К., Кислої Т.М., Ка�
лачевської Л.І.,  Лузана Ю.Я., Макаренка П.М.,
Малицького А.А., Мороза О.В., Маліка М.Й.,
тощо. Незважаючи на значну кількість публі�
кацій, нині залишаються дискусійними питан�
ня щодо сутності організаційно�економічного
механізму та особливостей його впливу на фак�
тори вирибництва з метою підвищення ефек�
тивності їх використання у сільськогоспо�
дарських підприємствах, що і зумовило вибір
теми та мету дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретико�

методологічних положень та розробка науко�
во�практичних рекомендацій щодо ефективно�
го застосування організаційно�економічного
механізму в агроформуваннях.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні немає однозначного визначення
сутності організаційно�економічного механіз�
му, а дослідники часто використовують це по�
няття, не розкриваючи повністю його сутності.
В економічній літературі часто ототожнюють
поняття "організаційно�економічний меха�
нізм", "господарський механізм" та "економіч�
ний механізм". Будь�який організаційно�еконо�
мічний механізм здійснення певної діяльності
в рамках підприємства повинен керуватися
принципами, що обумовлюють основоположні
аспекти керування та здійснення даної діяль�
ності.

Вчені�аграрії відзначають, що економічний
механізм АПК слід розуміти як сукупність вза�
ємопов'язаних організаційно�економічних ме�
тодів планового впливу на погодження гос�
прозрахункових інтересів підприємств, які за�
безпечують взаємні дії та організаційну спря�

мованість в просуванні продукту від виробни�
ка до споживача [1].

На думку іншої групи вчених, економічний
механізм є системою взаємовідносин планово�
економічних форм і методів управління, орга�
нізації та стимулювання виробництва, які спря�
мовані на пропорційний розвиток сільського
господарства та інших галузей АПК на інтен�
сивній основі [2].

Організаційно�економічний механізм часто
трактують як систему формування цілей і сти�
мулів, які дозволяють перетворити у процесі
трудової діяльності рух (динаміку) матеріаль�
них і духовних потреб членів суспільства на рух
засобів виробництва і його кінцевих резуль�
татів, спрямованих на задоволення платоспро�
можного попиту споживачів [3].

 Відповідно, вирішення проблеми форму�
вання та функціонування організаційно�еконо�
мічного механізму сільськогосподарського
підприємства полягає у визначенні його струк�
тури — елементів та відносин, що встановлю�
ють порядок дій з ресурсним потенціалом. Зва�
жаючи на обраний акцент в дослідженні гос�
подарської діяльності сільськогосподарських
підприємств, організаційно�економічний ме�
ханізм можна визначити як сукупність струк�
турних елементів і взаємовідносин, що опису�
ють перетворення ресурсів у прибуток, що ка�
піталізується, та забезпечує зростання власно�
го капіталу [4].

Проаналізувавши підходи науковців, що
розглядають питання сутності організаційно�
економічного механізму підприємств та про�
цес виробництва як поєднання капіталу та
праці, можна зробити висновок, що централь�
ним елементом в цьому порядку є організац�
ійний механізм, який є системою взаємодії
форм та методів ведення господарства, за до�
помогою яких підвищується ефективність
його діяльності. Економічний механізм є
інструментом ефективного використання ре�
сурсів в процесі виробництва. Складовими
цього механізму є ринкова структура органі�
зації виробництва, підприємництво у аграрній
сфері, маркетинг, менеджмент, інфраструкту�
ра ринку тощо.

Тому, організаційно�економічний механізм
слід розглядати як систему організаційних,
економічних, правових, управлінських і регу�
люючих дій, способів та прийомів, які вплива�
ють на показники діяльності аграрного підпри�
ємства, що посилює потенціал розвитку аграр�
ного підприємства та отриманню конкуренто�
спроможної продукції на основі ефективного
використання ресурсів, що сприяє зростанню
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соціальних, екологічних та економічних ре�
зультатів.

Зроблені теоретичні узагальнення щодо
сутності організаційно�економічного механі�
зму підприємства дозволяють стверджувати,
що йому притаманні принципи системності,
тому доцільно дотримуватись законів функц�
іонування економічних систем. Порушення си�
стемності у використанні механізму веде до
зниження ефективності виробництва. Теоре�
тичні узагальнення щодо сутності організац�
ійно�економічного механізму підприємства
дозволяють стверджувати про доцільність
дотримання наступних положень у процесі
його моделювання: по�перше, механізм пови�
нен описувати повний операційний цикл
бізнес�діяльності [5]; по�друге, модель фінан�
сового механізму повинна відображати відно�
сини "вхід — вихід" [6]; по�третє, в якості вих�
ідної для моделювання фінансового механіз�
му використовується функціональна модель
економічних об'єктів, адекватність якої забез�
печується повними моделями ресурсів і влас�
тивостей бізнес�діяльності (функціональний
характер обраної моделі економічного об'єкта
визначається тим, що її формування заснова�
не на законах функціонування економічних
систем [7]).

В основі моделі механізму лежить опис
можливих фінансових ресурсів (капітал, кре�
дити, виручка, витрати, дохід, прибуток
тощо). Разом з тим, опис даних ресурсів не є
достатнім для моделювання економічного об�
'єкта, оскільки, з позиції теорії управління,
модель такого об'єкта повинна містити опис
як ресурсів, так і його властивостей. Під вла�
стивостями економічного об'єкта слід розу�
міти аналітичні показники, що характеризу�
ють його поведінку в процесі господарської
діяльності. Необхідність врахування при мо�
делюванні властивостей підприємства визна�
чається тим, що управлінські рішення повинні

ухвалюватися на основі оцінок його поведін�
ки [8], а тому аналітичні показники є ключо�
вою складовою загальної моделі економічно�
го об'єкта.

Моделі описів ресурсів і показників зв'я�
зані між собою двостороннім перетворен�
ням, що забезпечує взаємно�однозначну
відповідність елементів цих моделей [8].
Пряме перетворення можна вважати проце�
дурою аналізу, а зворотне   процедурою син�
тезу. Основна вимога до загальної моделі
полягає в тому, що діаграма перетворень
{описи ресурсів > аналіз > описи показників
> синтез > описи ресурсів} повинна бути
замкненою (рис. 1).

При цьому її замкненість означає, що при
заданій початковій моделі ресурсів шляхом
аналізу визначається модель властивостей (по�
казників), по якій можна синтезувати модель
ресурсів, яка повністю співпадатиме з початко�
вою моделлю.

Тоді загальна модель економічного об'єкта
повинна містити:

— модель описів ресурсів (модель ресурсів);
— модель описів аналітичних показників

(модель показників);
— модель процедури аналізу (модель ана�

лізу);
— модель процедури синтезу (модель син�

тезу).
Замкненість цієї моделі також означає, що

моделі ресурсів і показників, у свою чергу, теж
повинні володіти функціональною повнотою.
Такий підхід забезпечує найбільш достовірне
вирішення загальної проблеми моделювання
фінансового механізму та дозволяє сформулю�
вати вимоги до моделей описів і процедур та
відносин між ними.

В основу формального визначення моделей
ресурсів і показників для загальної моделі еко�
номічного об'єкта покладені абстрактні моделі
економічних систем [6], для яких встановлена
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Рис. 1. Замкнена модель прямого і зворотного перетворень описів ресурсів
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залежність функціонально повних адитивних і
мультиплікативних моделей. Ці моделі зв'язані
двостороннім перетворенням, яке забезпечує
взаємно�однозначну відповідність елементів
моделей.

Моделі ресурсів — це моделі принципово
адитивного типу, для яких дозволені тільки
операції додавання і віднімання.

Модель аналітичних показників — це мо�
дель принципово мультиплікативного типу, для
якої дозволені тільки операції множення і
ділення.

Елементами моделей ресурсів і показ�
ників економічного об'єкта є види вартості і
їх відношення, що потребують уточнення.
Якщо розглядати комерційну діяльність як
циклічний процес, то фундаментальною вла�
стивістю функціонування такого економіч�
ного об'єкта слід вважати операційний цикл,
який відображає утворення прибутку внас�
лідок руху потоку вартості [7]. При русі в
операційному циклі вартість змінює видові
ознаки і послідовно приймає різні види: капі�
тал, засоби, виручка, витрати, дохід та при�
буток.

На основі загальної функціональної моделі
можна побудувати робочу модель економічно�
го механізму, яку далі доцільно застосовувати
для оцінювання сільськогосподарської діяль�
ності. Робоча модель міститиме моделі ресурсів
та аналітичних показників. Відповідно до прин�
ципу "вхід�вихід" моделі ресурсів включають:
по�перше, рівняння станів, які описують зна�
чення ресурсів в певні моменти часу (рівняння
станів використовують як балансові рівняння);
по�друге, рівняння переходів, які описують
зміни ресурсів в періоди між моментами часу
(рівняння переходів використовують для опи�
су фінансових результатів, отриманих за пе�
ріоди часу).

Моделі ресурсів мають вартісний і парамет�
ричний описи: так, у вартісних моделях вико�
ристовують економічні величини, що мають
розмірність вартості, у свою чергу парамет�
ричні моделі базуються на безрозмірних фінан�
сових коефіцієнтах, які описують нормовані
економічні величини.

 Змістовний аспект аналітичних показників
виявляється в тому, що вони можуть розгляда�
тися як характерні властивості економічного
об'єкта. Разом з тим, головна властивість та�
кого об'єкта — рентабельність власного капі�
талу. Враховуючи, що рентабельність власно�
го капіталу розглядається як цільова функція
фінансового управління, то її відповідність ета�
лону можна використовувати не тільки для ана�

лізу, але й для підготовки управлінських рі�
шень.

Наведені вище концептуальні положення
щодо моделювання організаційно�економчно�
го механізму суб'єкта мають універсальний ха�
рактер, тому в умовах сільськогосподарського
підприємства необхідно враховувати спе�
цифічні особливості сільськогосподарської
діяльності, що формуються під впливом на�
ступних об'єктивних умов:

— по�перше, сільськогосподарська про�
дукція — це продукція щоденного спожи�
вання, яка широко представлена на ринку,
що накладає обмеження на ціну. Відповідно,
величина коефіцієнта рентабельності витрат
буде незначною, а його підвищення обме�
жується ціною реалізації та попитом на про�
дукцію.

— по�друге, технологічний цикл виробниц�
тва сільськогосподарської продукції досить
тривалий у часі: для продукції рослинництва у
відкритому грунті технологічний цикл обмеже�
ний природною зміною пори року і складає
один рік. Середнім можна вважати значення
коефіцієнта оборотності наближеним до оди�
ниці;

— по�третє, інтенсивність використання
трудових та матеріальних ресурсів сільськогос�
подарських підприємств пов'язана з сезонним
характером діяльності. Виходячи з цього, мож�
на вважати, що протягом року трудові та мате�
ріальні ресурси у сільськогосподарському ви�
робництві використовуються лише на 30—40%,
що створює можливості для додаткових видів
діяльності.

Відповідно до цього можна виділити на�
ступні методи підвищення рентабельності:

1) методи підвищення рентабельності ак�
тивів які, у свою чергу, містять методи, що спря�
мовані на збільшення частки робочих засобів в
активі; коефіцієнта оборотності робочих за�
собів; рентабельності витрат;

2) методи підвищення коефіцієнта досяг�
нення еталону, які спрямовані на збільшення:
коефіцієнта перетворення власного капіталу в
засоби активу; частки чистого прибутку, що
капіталізується в доході.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Підсумовуючи зазначене щодо особливо�

стей удосконалення організаційно�економі�
чного механізму сільськогосподарських
підприємств, варто підкреслити, що користу�
ючись методом моделювання в основу моделі
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їх поведінки покладений механізм, що описує
послідовність перетворень ресурсів, які цир�
кулюють в ньому в процесі реалізації опера�
ційного циклу виробничої діяльності. Обра�
на функціональна модель механізму сільсько�
господарського виробництва містить моделі
ресурсів та аналітичних показників, що за�
безпечує адекватний опис механізму органі�
заційно�економічної діяльності. На протива�
гу функціональній, мультиплікативна модель
аналітичних показників наочно відображає
перетворення ресурсів на етапах операційно�
го циклу. В цілому, модель організаційно�
економічного механізму дозволяє виділити
еталон у вигляді рентабельності активів та
використовувати його для визначення ме�
тодів підвищення рентабельності власного
капіталу. Теоретично доведено, що можли�
вості підвищення рентабельності капіталу
сільськогосподарських підприємств обме�
жені методами, спрямованими на збільшен�
ня рентабельності витрат та коефіцієнта пе�
ретворення власного капіталу в засоби акти�
ву.
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